Drink Menu
Acaito

שאלו את
המלצר על
תפריט היין

Cocktails

המוחיטו של במבו ,ואן גוך אסאי ,לימונים
ונענע ₪48 -

Bahama Mama

הוואנה קלאב רום ,אננס ,קוקוס ובננות -

Machu Pichu

₪48

Pura Vida

ביפאיטר ג׳ין ,אשכולית ורודה ,תותים ולימון -
₪48

Bali

הוואנה קלאב רום ,ליצ׳י ,ג׳ומאקס קרנבריס
ומיץ לימון סחוט ₪48 -

Anis

Bottels
₪550

אבסולוט  700מיל -
אבסולוט  1ליטר ₪650 -
בלוגה  700מיל ₪750 -
ג’יימסון  700מיל ₪750 -
שיבאס ריגאל ₪850 - 12
ג’וני ווקר בלאק לייבל ₪850 -
פטרון סילבר ₪750 -
פטרון אנייחו ₪950 -
ערק ₪450 -
אביון סילבר ₪750 -
אביון אנייחו ₪900 -

Soft Drinks
₪10

מים מינרלים -
פרייה ₪13 - 330
פפסי  /פפסי מקס ₪14 -
 7אפ  /דיאט  7אפ ₪14 -
טוניק ₪14 -
ג’ינג’ר ביר/אייל ₪14 -
ביטר לימון ₪14 -
נסטי ₪16 -
ענבים ,תפוחים ,אשכוליות ₪14 -
מירנדה ₪14 -
תפוזים  /לימונדה ₪18 -
הייניקן ₪18 - 0.0

₪16/31

ערק אשקלון -
ערק עלית ₪17/32 -
אוזו מיני ₪18/34 -
ריקארד ₪25/48 -
פרנו ₪25/48 -

Liqueur

₪20/38

מליבו -
קלואה ₪22/42 -
אמרטו דיסארונו ₪19/36 -
פידג’ ₪19/36 -
בד אפל ₪23/44 -
בייליס ₪22/42 -

Aperitif

אפרול -
קמפרי -

₪19/36
₪22/42

Gin

₪19/36

ביפאיטר -
ביפאיטר ₪25/48 - 24
מנקי ₪32/60 - 47

Rum

₪19/36

הוואנה קלאב - 3
קפטן מורגן ספייסד -
₪24/46
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Pinkish

ואן גוך אננס ,אבטיח וג׳ומאקס קרנבריס -
₪48

אלטוס פלטה טקילה ,ביטר אפריטיבו,
פסיפלורה ולימונים ₪48 -

Scottish
BlendeD
₪28/54

שיבאס ריגאל - 12
שיבאס ריגאל ₪33/63 - XV
שיבאס ריגאל ₪38/74 - 18
ג’וני ווקר בלאק ₪28/54 -
ג’וני ווקר בלו ₪52/92 -

Irish

ג’יימסון -
ג’יימסון בלאק בארל -
₪28/54

Cognac

₪38/74

Taquila

₪31/56

פטרון סילבר -
פטרון אנייחו ₪40/76 -
אולמקה גולד ₪19/36 -
אביון סילבר ₪29/54 -
אביון אנייחו ₪38/74 -
דון חוליו בלנקו ₪31/56 -
דון חוליו אנייחו ₪40/76 -

Dejestif

ייגרמיאסטר -
LaBar Poleg

₪30

היינקן -
גולדסטאר ₪28 -
 UFגולדסטאר ₪30 -
פאולנר ₪33 -
ברז מתחלף ₪33 -

Bottle Beer
₪29

₪24/44

הנסי - vs

Beer

₪24/46

דספרדוס (טוויסט טקילה) -
סטרונגבאו (ללא גלוטן) -
בריזר בטעמים ₪32 -
קורונה ₪34 -

₪32

Vodka

₪21/38

אבסולוט -
ואן גוך בטעמים ₪29/54 -
בלוגה ₪26/49 -

American

₪19/36

פור רוזס יילו -
ג’ק דניאלס ₪30/56 -
ג’ק דניאלס ₪32/60 - honey

Single Malt
Scotch

₪30/56

גלנליווט  12שנה -
גלנליווט  18שנה -
אברלור ₪30/56 - 12

₪38/74

Food Menu
› חומוס הבית מוגש עם פלפל שרוף,
גרגירים מתובלים ,זיתים ,שמן זית ,חריף,
 2פיתות וביצה קשה ₪44 -

› גבינת בוראטה ,עגבניות מיובשות ,קונפי
שום ,שמן פסטו ומלח גס ₪49 -
› קרפצ’יו דג ים ,בצל סגול ,צ’ילי חריף,
לימון כבוש ,צלפים ,שמן זית ונבטי אפונה
 ₪58› חציל קלוי ,קרם פלפלים ,טחינה ירוקה,
עלי רוקט ושמן זית ₪52 -
› אדממה במלח אטלנטי ולימון -

₪38

› סלט יווני  -קוביות ירקות טריים ,גבינת
פטה ,זיתי קלמטה ובצל סגול ₪59 -

Sharing

› לחם הבית מוגש עם מטבלים  -מחמצת
דגנים או לחם לבן ₪39 -
› צ’יפס הבית מוגש עם סלסת עגבניות
ביתית ₪39 -

› הום פרייז ברוטב צ’ילי מתוק ושום -

› לאבנה ,שמן זית וקרעי פיתה וזעתר -
₪42

₪39

› פלאפל הבית  10כדורי פלאפל
בתוספת טחינה ₪39 -

› פלטת ירקות עם מבחר ירקות העונה
₪32 -

Salads

› סלט שוק  -מיקס חסות ,מגוון ירקות
טריים ,עגבניות מיובשות ,צלפים ,לימון
כבוש ,ארטישוק א לה רומנה ,שמן זית,
גרגירי חומוס וביצה קשה ₪56 -

Mains

› טוסט קסטן  -חמאה מתובלת ,גבינת
צהובה  -מוגש עם סלט ירוק ברוטב
ויניגרט תוספות לבחירה :זיתים/טונה/
עגבניות/בולגרית (כל תוספת  ,₪5עד
שתי תוספות) ₪49 -

› כנפיים טקסס ברוטב הבית עם קראסט
שאלוט ,נבטי אפונה ושומשום קלוי ₪55 -
› פרנה רוסטביף בממרח טרטר ,בצל
סגול ,עלי רוקט ,מוגש עם תפוצ’יפס
וחמוצים ₪52 -
› אבטיח ₪37 -
 +תוספת גבינה בולגרית -

› סלט קיסר  -חסה לבבות ,קרוטונים,

ביצה קשה ופרמז’ן ברוטב קיסר ₪52 -
 +תוספת נתחי סלמון /עוף ₪22 -

כל העיקריות מוגשות עם זיתים ,חמוצים ,טחינה ,צ’יפס וסלט ירוק

› קבבוני עגל וטלה מזרחיים
בעשבי תיבול ₪79 -

› גירוס פרגיות על הפלנצ’ה
בתיבול יווני ₪79 -

› במבו בורגר  220בלחמנייה ,בצל סגול,
עגבניה וחסה ₪79 -

›  Fish&chipsשניצלוני
דג מטוגנים ₪79 -

› קינוח קליק  -שכבות של קרם שוקולד
לבן “וקליקים” ,קרם שוקולד בלגי
ובראוניס ,על מצע של מרנג שוקולד
ופקאנים בציפוי גנאש שוקולד מריר
ו”קליקים” ₪42 -

של מוס שוקולד איטלקי ופנקוטת קפה.
העוגה מצופה “בקטיפת” שוקולד ופרורי
קראמבל שוקולד “גסים” ₪42 -

› חזה עוף על הפלנצ’ה
בניחוח ניו אורלינס -

₪79

› גבינה קפוצ’ינו  -עוגת גבינה אפויה
על מצע של עוגיות חמאה במעטפת
של גנאש קפה עדין מעוטר בשכבה
קריספית של פקאן סיני ₪42 -

› עוגת ולנטינו  -תחתית של קראמבל
שוקולד במליחות עדינה ומעליה שכבות

› שניצלוני הבית
מתובלים ופריכים -

₪79

Desserts

› עוגת רד וולוט  -שכבות של עוגת פטל
“קטיפתית” וקרם גבינה וניל ₪42 -

› אמריקן אפל פאי  -פאי תפוחים בשילוב
קינמון וצימוקים עטוף בשכבת בצק פריך
דקה וייחודית ₪42 -
› סושי טופי בננה  -רול של קרם בננה
עטוף בשכבה של ממתק טופי בציפוי

@labar_poleg

₪12

› פילה סלמון טרי צרוב
על הפלנצ’ה ₪84 -

› דג היום (שאל את המלצר) -

› פיצה עבודת יד עם רוטב הבית ו100%
מוצרלה ₪46 -
 +תוספות :זיתים/בולגרית/תירס/טונה/
ביצה קשה (כל תוספת )₪5
₪95

› טירמיסו  -שכבות של בישקוטים ספוגים
באספרסו ,קרם גבינת מסקרפונה וקפה,
בעיטור קקאו ₪38 -
פיצפוצי קראמבל שוקולד -

₪42

› מוס שוקולד  -על מצע של קוביות
בראוניס ,מוס שוקולד עשיר בציפוי גנאש
שוקולד ₪38 -
› קרמל מלוח  -על מצע של פירורי
קראמבל ,קרם קרמל ,בציפוי עדין של
רוטב קרמל מלוח ₪38 -

LaBar Poleg
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